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PROCES-VERBAL
AL GRUPULUI DE LUCRU CU PRIVIRE LA EVALUAREA OFERTELOR
Nr. 13/01055/001 aprobată la 03.03.2014
Autoritatea contractantă: 1003600023559 Administrația de Stat a Drumurilor
Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.

13/01055

din

06.02.2014 , publicată în BAP nr.

6

din

21.01.2014

Tipul obiectului de achiziţie Lucrări CPV 45233141-9
Obiectul achiziţiei: lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Sursa de finanţare: Ministerul Finanțelor
Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr.
cu următoarea componenţă:
IDNP

14

Numele, Prenumele

din

27.03.2012
Funcţia

Rolul

2002037060648

ANII RUSLAN

consultant, serviciul tehnico-operativ

Membrul grupului de lucru

0962501893140

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

0981905117524

DRĂGĂLIN CRISTIAN

șef, direcția construcții și reparații
capitale
consultant, serviciul licitații

0972803214053

GHIŢU ALEXANDRU

șef, serviciul juridic

Membrul grupului de lucru

0962111420297

LOZAN FIODOR

șef, direcția întreținerea drumurilor

Membrul grupului de lucru

0970304482153

PANĂ VIOREL

0951112897102

PAŞA IURIE

șef, direcția finanțele economiei
Membrul grupului de lucru
naționale, cheltuieli capitale și achiziții
publice
manager-șef adjunct
Preşedintele grupului de lucru

0970808128658

POTOP VEACESLAV

0970404425830

TELEMAN VEACESLAV

şef adjunct, Inspecţia de Stat în
Construcţii
șef, serviciul licitații

Membrul grupului de lucru

Membrul grupului de lucru
Secretar
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Operatorii economici înregistraţi cărora li s-a oferit documentaţia standard/caetul de sarcini:
IDNO/IDNP

Denumirea agentului economic

1008600061037

BITUNOVA S.R.L.

1003600032128

ECOTEHLIDER S.R.L.

1004600021987

RUTADOR S.R.L.

1007600055200

S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

Adresa

Telefon

Email

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Alexandru cel Bun 85
Republica Moldova, mun. Chişinău,
or. Cricova, str. Chişinăului 86
Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Florilor 32 bl. 1
Republica Moldova, mun. Chişinău,
s. Băcioi, str. Doina 38

Statutul
Activ
Activ
Activ
Activ

Pînă la termenul limită (data, ora 06.02.2014 10:00 ), potrivit procesului verbal de deschidere, au fost depuse
după cum urmează:
Data şi ora
Preţul ofertei Preţul ofertei cu
Oferta Nr.
Tipul ofertei
Statutul ofertei
înregistrării
fara TVA
TVA
ofertei

4

oferte,
Denumirea agentului economic

13/01055/001

De bază

Deschisă

06.02.2014 09:00

7866564.52

9439877.42 BITUNOVA S.R.L.

13/01055/004

De bază

Deschisă

06.02.2014 09:59

10569957.51

12683949.01 ECOTEHLIDER S.R.L.

13/01055/002

De bază

Deschisă

06.02.2014 09:55

10927280.18

13112737.06 RUTADOR S.R.L.

13/01055/003

De bază

Deschisă

06.02.2014 09:58

10795841.31

12955009.57 S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

Informaţia privind calificarea ofertanţilor se prezintă astfel:
Ofertant

Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
BITUNOVA S.R.L.
Asigurarea calităţii lucrărilor:

Da

Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Da

Experienţa similară:

Da

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

Nu corespunde

Licența de activitate

Da

Ofertă

Da

Prezentare generală:

Da

Raportul financiar din anul precedent

Da

Recomandări din partea altor beneficiari:

Da

Resurse tehnice:

Da

Resurse umane:

Da

Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă

Da

Scrisoare de înaintare

Da

Susţinere tehnică:

Da

capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:

Da

certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da

cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:

Da

ECOTEHLIDER S.R.L.
Asigurarea calităţii lucrărilor:

Da

Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Da

Experienţa similară:

Da

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Da

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

Da

Licența de activitate

Da

Ofertă

Da

Prezentare generală:

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
Raportul financiar din anul precedent

Da

Recomandări din partea altor beneficiari:

Da

Resurse tehnice:

Da

Resurse umane:

Da

Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă

Da

Scrisoare de înaintare

Da

Susţinere tehnică:

Da

capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:

Da

certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da

cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:

Da

RUTADOR S.R.L.
Asigurarea calităţii lucrărilor:

Da

Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Da

Experienţa similară:

Da

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Da

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

Da

Licența de activitate

Da

Ofertă

Da

Prezentare generală:

Da

Raportul financiar din anul precedent

Da

Recomandări din partea altor beneficiari:

Da

Resurse tehnice:

Da

Resurse umane:

Da

Ofertant
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Corespundere

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă

Da

Scrisoare de înaintare

Da

Susţinere tehnică:

Da

capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:

Da

certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da

cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:

Da

S.C. NELEDIMPEX S.R.L.
Asigurarea calităţii lucrărilor:

Da

Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz

Da

Certificat de înregistrare a întreprinderii

Da

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Da

Experienţa similară:

Da

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Da

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

Da

Licența de activitate

Da

Ofertă

Da

Prezentare generală:

Da

Raportul financiar din anul precedent

Da

Recomandări din partea altor beneficiari:

Da

Resurse tehnice:

Da

Resurse umane:

Da

Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă

Da

Scrisoare de înaintare

Da

Susţinere tehnică:

Da

capacitatea financiară a ofertantului de a susţine execuţia lucrării:

Da
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Corespundere

Ofertant
Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe agentului economic - obligatorii
certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget

Da

cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:

Da

Constatări/Comentarii privind documentele de calificare:
Documentele licitaţiei au fost elaborate de către grupul de lucru al Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, mun. Chişinău, str. Bucuriei 12a, tel. 223179 pentru operatorii economici în vederea
întocmirii corecte şi complete a ofertelor. Oferta cîştigătoare este cea care întruneşte toate cerinţele minime de calificare şi are cel mai mic preţ. Criteriul de apreciere a ofertei cîștigătoare a fost
comunicat operatorilor economici prin documentele de licitaţie.

Modalitatea evaluării ofertelor:
În continuare grupul de lucru pentru achiziţii a evaluat şi comparat ofertele agenţilor economici calificaţi, folosind criteriul de evaluare
Cel mai mic preț ,
pe loturi şi în conformitate cu cerințele de calificare expuse în documentaţia standard/caietul de sarcini.
Informaţia privind preţurile din ofertele examinate se prezintă astfel:

Oferta №, Ofertant
Lotul nr.

Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

CPV

Cantitatea,
unitatea de
măsura

Prețul fără TVA, Prețul fără TVA,
per unitate
total

13/01055/001, BITUNOVA S.R.L.
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14,
km 0-5,5; L69 drum de ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de ocolire or.
Donduşeni, km 0-4,8
13/01055/004, ECOTEHLIDER S.R.L.

7866564.5200

1

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14,
km 0-5,5; L69 drum de ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de ocolire or.
Donduşeni, km 0-4,8
13/01055/002, RUTADOR S.R.L.

7866564.5200

45233141-9

1.00
Bucată

7866564.5200

7866564.5200

10569957.5100

1

10569957.5100

45233141-9

1.00
Bucată

10569957.5100

10569957.5100

10927280.1800
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Oferta №, Ofertant
Lotul nr.

Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor

Cantitatea,
unitatea de
măsura

CPV

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14,
km 0-5,5; L69 drum de ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de ocolire or.
Donduşeni, km 0-4,8
13/01055/003, S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

Prețul fără TVA, Prețul fără TVA,
per unitate
total

1

1

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14,
km 0-5,5; L69 drum de ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de ocolire or.
Donduşeni, km 0-4,8

10927280.1800

1.00
Bucată

45233141-9

10927280.1800

10927280.1800

10795841.3100
10795841.3100

1.00
Bucată

45233141-9

10795841.3100

În situaţia în care pe lîngă criteriul de evaluare – cel mai mic preţ sunt indicate şi alte criterii de evaluare informaţia se prezintă astfel:
Valoarea oferita în
Ofertant, Oferta Nr.
ofertă
Criteriul

10795841.3100

Punctajul calculat

Informaţia privind corespunderea cerinţelor tehnice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor se prezintă astfel:
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

13/01055/001

Ofertant BITUNOVA S.R.L.

Lotul Nr. 1 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
S-a cerut
S-a propus
Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

1

Oferta Nr.

13/01055/004

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

Da

Ofertant ECOTEHLIDER S.R.L.

Lotul Nr. 1 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
S-a cerut
S-a propus
Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

1

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

Oferta Nr.

13/01055/002

Da

Ofertant RUTADOR S.R.L.

Lotul Nr. 1 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
S-a cerut
S-a propus
Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

1

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

Oferta Nr.

13/01055/003

Ofertant S.C. NELEDIMPEX S.R.L.

Da
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Corespun
derea

Caracteristicile tehnice

Lotul Nr. 1 lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68 Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12 Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8
S-a cerut
S-a propus
Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

1

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

lucrări de aplicare a
tratamentului bituminos pe
drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km
0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M1
4, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

Conform caietului de sarcini

1.00
Bucată

Da

Comentarii privind evaluarea ofertelor
În urma evaluării documentelor de calificare conform ofertelor operatorilor economici participanți grupul de lucru a constatat următoarele neconformități:
Operatorul economic S.C.”Bitunova România” S.R.L. a prezentat oferta în asociere cu S.R.L.”Bitunova” din Republica Moldova (întreprindere fondată de Bitunova Baustofftechnik Gesellschalt
m.b.H nr. FN88877b, Austria), asociere care nu se încadrează în prevederile legale din considerente că conform acordului de asociere repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat
este: liderul asociației S.C.”Bitunova România” S.R.L. – 51%, asociatul S.R.L.”Bitunova” – 49%, răspunderea contractuală față de Beneficiar fiind a liderului asociației. În cazul dat, asocierea este
constituită doar în baza unui acord între două părți, fără a fi legalizată din punct de vedere notarial, element necesar pentru a putea fi considerată ca o tranzacție încheiată legal. Determinarea capacității
de extindere a drepturilor şi obligaţiunilor are loc nu numai reieşind din clauzele expres, stipulate în actul juridic, dar și de răspunderea pentru îndeplinirea contractului de asociere şi cine este
răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii, ceea ce nu este specificat la îndeplinirea acestui contract. În acordul de asociere nu se menţionează asumarea acestor responsabilități de către
fiecare asociat în parte, însă, la art.2 din acordul specificat este clar stipulat faptul că companiile asociate nu vor forma o asociere ca entitate juridică și nici nu vor semna un contract de asociere, așadar
s-a exclus apariția unor drepturi sau obligații în temeiul naturii contractului și legii în principiile asocierii. Activitățile desfăsurate de fiecare asociat în parte prin acordul de asociere, nu garantează
Beneficiarului prestația calitativă și cantitativă a contractului de achiziție. Există incertitudini cu privire la capacitatea de exercițiu a operatorilor economici asociați, deoarece situația economico –
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a tuturor resurselor membrilor asocierii. În acordul de asociere nu se statuează și faptul că toți partenerii sunt responsabili în mod egal pentru
realizarea contractului: părțile convin că ”Bitunova România” S.R.L. va semna contractul cu Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” , însă achitarea va fi efectuată pe rechizitele bancare
S.R.L.”Bitunova”, ceea ce în combinație cu capitolul II a acordului, exonerează liderul de responsabilitatea solidară față de obligațiile contractuale către Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” , în
caz de adjudecare a contractului de achiziție. În acordul de asociere nu s-a reflectat volumul de lucrări care urmează a fi executat de către fiecare dintre asociați, informația dată fiind reflectată în
formularul DO-8 ”Informații privind asocierea” unde s-a specificat lucrările care urmează a fi executate conform caietului de sarcini cu aceiași contribuție a asociaților. Documentele de calificare
prezentate de asociați atestă că S.R.L.”Bitunova” nu întrunește cerințele minime de calificare ce ține de experiență similară (lipsește), cifra medie anuală de afaceri constituie doar 1,8% din cerința
minimă 8,8 mil. lei, asigurarea cu personal și tehnică rutieră specializată este necorespunzătoare – toate acestea demonstrează incapacitatea asociatului S.R.L.”Bitunova” de a executa cota parte 49%
prevăzută în acordul de asociere. Asocierea dată nu se încadrează în cerințele documentelor de licitație, respectiv este neconformă și nu poate să garanteze Beneficiarului prestația calitativă și
cantitativă a contractului de lucrări care face obiectul prezentei licitații. De menționat că la licitația publică nr. 556/12 din 29.03.2012 în vederea achiziționării lucrărilor de aplicare a tratamentului
bituminos pe drumul R17 Fălești-Pîrlița, km 0-32, S.C.”Bitunova România” S.R.L. a fost adjudecat cîștigător al licitației, dar a tărăgănat semnarea contractului, după care în final să refuze semnarea
contractului, ceea ce pune la îndoială eligibilitatea operatorului economic.
Ținînd cont de analiza efectuată, grupul de lucru consideră oferta S.C.”Bitunova România” S.R.L. în asociere cu S.R.L.”Bitunova” ca neconformă cerințelor documentelor de licitație din care
considerente se respinge.
Ceilalți operatori economici participanți la licitație conform documentelor de calificare au prezentat oferte care întrunesc cerinţele minime de calificare solicitate prin documentele de licitaţie ce ţine
de înregistrare, deținere de licență, experienţă similară, asigurare cu personal calificat şi tehnică rutieră specializată care urmează a fi antrenată la execuţia lucrărilor. De asemenea au fost prezentate
toate certificatele de la organele de control, avizul Inspecției de Stat în Construcții, sau constituit garanţiile pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării.
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La examinarea părţii financiare a ofertelor ce ţine de devizele desfăşurate s-a constatat că operatorii economici au elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, cu
includerea tuturor lucrărilor prevăzute de caietul de sarcini şi respectarea normelor de consum a materialelor.
Următorul pe listă care a propus cel mai mic preţ a ofertei cu corespunderea tuturor cerințelor s-a situat operatorul economic S.R.L.”Ecotehlider” cu oferta în sumă de 10 569 957,51 (zece milioane
cinci sute șaizeci și nouă mii nouă sute cincizeci și șapte lei 51 bani) fără TVA și 12 683 949,01 (doisprezece milioane șase sute optzeci și trei mii nouă sute patruzeci și nouă lei 01 bani) inclusiv
TVA. Preţul propus depășește preţul estimativ al autorităţii contractante, dar se încadrează în limita de 15% prevăzută de lege, din care considerente oferta dată poate fi adjudecată ca fiind
cîştigătoare.

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
În rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale ofertanţilor, conform cerinţelor/modului expus în documentaţia standard/caietul de sarcini, au
fost respinşi următorii ofertanţi:
Denumirea operatorului economic

Cauza descalificării

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse, din cauza necorespunderii ofertelor cu cerinţele tehnice expuse în documentaţia
standard/caietul de sarcini, au fost respinse următoarele oferte:
Corespun
derea

Caracteristicile tehnice
Oferta Nr.

Ofertant

Lotul Nr. null

null
S-a cerut

Nr.
poziţi
ei

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

S-a propus
Cantitatea/
unitatea de
măsura

Denumirea poziţiei

Descrierea detaliată a
caracteristicilor tehnice a poziţiei

Cantitatea/
unitatea de
măsura

Toate ofertele prezentate se anexează la prezentul proces-verbal.
În urma evaluării ofertelor grupul de lucru a decis de a desemna cîştigător/cîştigători următorul/câștigători operatori economici:
Termenul de
Lotul
Oferta Nr. / Ofertant
Prețul cu TVA
execuţie a
Cantitatea
contractului
/unitatea
Nr.
Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor
CPV
de măsura
1

lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

13/01055/004 / ECOTEHLIDER
S.R.L.

12683949.0100

Prețul fără
TVA

10569957.5100

Lotul
Nr.
1.1

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor
lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul L68
Donduşeni-Sudarca-R9, km 0-25, inclusiv R12
Donduşeni-Drochia-Pelinia-M14, km 0-5,5; L69 drum de
ocolire or. Donduşeni, km 0-4,8

CPV
45233141-9

Termenul de
execuţie a
Cantitatea
contractului
/unitatea
de măsura

Oferta Nr. / Ofertant

Prețul cu TVA

1.00
Bucată

12683949.0100
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Prețul fără
TVA

10569957.5100

Întreaga documentaţie care a stat la baza acestui proces verbal se află în sediu organizatorului concursului
Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, or. Chişinău, str. Bucuriei 12a.Licitaţia a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI
din 13 aprilie 2007 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010.

Organizatorul procedurii de achiziţie publică va anunţa şi va invita în scris ofertantul/ofertanţii cîştigător
Ofertant
ECOTEHLIDER S.R.L.

pentru a semna contractul de achiziţie publică.
De asemenea acesta va comunica în scris celorlalţi ofertanţi necîştigători rezultatul atribuirii contractului.
Procesul verbal s-a încheiat în 1 exemplare astăzi 03.03.2014 , la sediul organizatorului procedurii de achiziţie publică.
Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de Stat al Achizițiilor Publice",
fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Membrii Grupului de lucru:
Rolul

Numele, Prenumele

Membrul grupului de lucru

ANII RUSLAN

Membrul grupului de lucru

COTRUŢA VALERIU

Membrul grupului de lucru

DRĂGĂLIN CRISTIAN

Membrul grupului de lucru

GHIŢU ALEXANDRU

Semnătura
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Rolul

Numele, Prenumele

Membrul grupului de lucru

LOZAN FIODOR

Membrul grupului de lucru

PANĂ VIOREL

Preşedintele grupului de lucru

PAŞA IURIE

Membrul grupului de lucru

POTOP VEACESLAV

Secretar

TELEMAN VEACESLAV

Semnătura

